
 

«Μαθητικές Αναζητήσεις» 

η εφημερίδα του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς 

 

10 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας 

Σχ. Έτος 2001/02- Σχ. Έτος 2011/12 

 

 
 

 

     Οι «Μαθητικές Αναζητήσεις» είναι η εφημερίδα του Γυμνασίου Κάτω 

Μηλιάς, η οποία από το σχ. έτος 2001/02 μέχρι  το σχ. έτος 2011/12. τιμήθηκε με 6 

πανελλήνιες διακρίσεις:     

 Με Έπαινο το Δεκέμβριο του 2002 από το Ίδρυμα Προαγωγής 

Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση 

 Με το 1ο βραβείο τον Απρίλιο του 2004. στον 11ο Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που διοργάνωσαν « ΣΑ ΝΕΑ» 

από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή του «Αθήνα 2004»  

 Με το 1ο βραβείο το Μάιο του 2005  στον 12ο Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που διοργάνωσαν «ΣΑ ΝΕΑ» 



  Με Έπαινο το Μάιο του 2006 για τη συμμετοχή της στον 13ο 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που διοργάνωσαν 

«ΣΑ ΝΕΑ»  

 Με το 1ο βραβείο τον Μάρτιο του 2009 από το Ίδρυμα Προαγωγής 

Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση  

 Με το 1ο βραβείο το Μάιο του 2012  στον 19ο Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που διοργάνωσαν «ΣΑ ΝΕΑ»    
 

     Καυτά θέματα της επικαιρότητας και της παγκόσμιας ειδησεογραφίας, 

κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, αθλητικά νέα, υγεία – 

διατροφή και περιβαλλοντικά θέματα είναι η ποικίλη ύλη της εφημερίδας.  

Μέσα από τα άρθρα, τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις επιχειρούμε να 

αγγίξουμε  σημαντικά θέματα της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, με 

σκοπό να ενημερώνουμε αλλά και να ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη  

γι’ αυτά. Μερικά από τα άρθρα που επεξεργαστήκαμε και δημοσιεύσαμε 

στην εφημερίδα μας είναι:    

 Κάθε παιδί δικαιούται ένα χαμόγελο ζωής 

 Οι μεγάλες προτεραιότητες της Unicef για τα παιδιά 

 Αφιέρωμα στο παιδί…που εργάζεται σκληρά 

 Παιδεία και Προβληματισμοί:  Έρευνα για την επαφή των νέων με 

το βιβλίο σήμερα. 

 Ναρκωτικά : σημαίνει θάνατος. 

 τροφή των νέων από τα ΣΕΙ στα ΑΕΙ 

 Όχι στον Πόλεμο – ΝΑΙ στην Ειρήνη 

 Έρευνα για το ρατσισμό – Ερωτηματολόγιο – υμπεράσματα 

 «Καφενείον η Ελλάς» 

 Δυσλεξία: ειδικοί επιστήμονες απαντούν σε βασανιστικά για γονείς 

και εκπαιδευτικούς ερωτήματα 

 Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Δελμούζο 

 Σα μαθητικά συμβούλια : κύτταρα δημοκρατικής ζωής 



 Ιστορικές Μνήμες : Επανάσταση του ’21  Σοπική Ιστορία – Μάχη της 

Μηλιάς και Λαζαίων 

 Ιστορία του Ελληνικού χαρτονομίσματος  

 Πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Πέτρας - ¨Ήθη και Έθιμα 

Φριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που αναβιώνουν στα χωριά του 

δήμου μας. 

 Σο μέλλον της καπνοκαλλιέργειας στο Δήμο Πέτρας 

 Επαγγέλματα του χθες  - Επαγγέλματα του αύριο 

 Επιχειρηματικές δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου Πέτρας 

 «Υάρμακο» η θεραπευτική ιππασία 

 Παιδική παχυσαρκία 

 Μπαχαρικά – Πικάντικη ζωή  

 Σρούφα: εναλλακτική καλλιέργεια για τους  κατοίκους του Δήμου 

Πέτρας 

 Διατροφή: Οι Έλληνες και το οικογενειακό τραπέζι        

 Αθλητισμός στη σκιά του Ολύμπου 

 Η ιστορία του ποδοσφαίρου – Πελέ ένας θρύλος 

 Δικαίωμά μας και απαίτησή μας να ζούμε σ’ ένα καθαρό 

περιβάλλον 

 ώστε τον πλανήτη από την ανθρωπότητα 

 Γεωμυθολογικά μονοπάτια στα Πιέρια. 

 Ανακύκλωση 

                                                                                             και πολλά άλλα… 

      Πρόδρομος των «Μαθητικών Αναζητήσεων» θεωρείται το μαθητικό περιοδικό 

«Μαθητικά διαλεί(η)μματα» που εκδόθηκε το σχ. έτος 1998/99 από μαθητές του 

γυμνασίου με τον υπεύθυνο καθηγητή τους κ. Αγοραστό Γκαμπούρα.  Η 

εφημερίδα αρχικά ονομάστηκε «Με τα μάτια της Τρίτης»  και την επιμέλεια 

της έκδοσης είχαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του γυμνασίου με την υπεύθυνη 

καθηγήτριά τους κ. Κρυσταλλένια  Κυριτσοπούλου. 



     Από το σχ. έτος 2002/03 μέχρι το σχ. έτος 2011/12 η εφημερίδα ονομάζεται 

«Μαθητικές Αναζητήσεις», τη συντακτική ομάδα αποτελούν μαθητές και των 

τριών τάξεων του σχολείου, ενώ η υπεύθυνη καθηγήτρια για την έκδοσή της 

είναι η φιλόλογος κ. Ευαγγελία Κανάλη που επιμελείται τα κείμενα και 

συντονίζει τα θέματα έκδοσης με τον χημικό κ. Θεόδωρο Μπλέτσιο.   

       Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης δημοσιογραφικής πορείας  των 

«Μαθητικών Αναζητήσεων» η φιλόλογος κ. Ευαγγελία Κανάλη με αγάπη και 

προσωπικό μεράκι παρότρυνε και καθοδήγησε τους μαθητές-δημοσιογράφους 

της εφημερίδας σε πολλές δημιουργικές  δραστηριότητες . 

 

Δημιουργικές δραστηριότητες                                                                    

των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

 

Α. Διερεύνηση κοινής γνώμης: 

     Μέσα από  ειδικά αφιερώματα και άρθρα αγγίξαμε φλέγοντα θέματα της 

επικαιρότητας  και μέσα από έρευνες που διενεργήσαμε με ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις δημοσιεύοντας  τα αποτελέσματά τους στην εφημερίδας μας, 

σφυγμομετρήσαμε την άποψη της κοινής γνώμης για ενδιαφέροντα ζητήματα, 

όπως:  

 Η σχέση των παιδιών με τα Μ.Μ.Ε.                                         (Αρ. φύλλου 3)  

 Επάγγελμα-Καριέρα                                                                   (Αρ. φύλλου 6) 

 τροφή των μαθητών από τα Σ.Ε.Ε. στα ενιαία Λύκεια      (Αρ. φύλλου 8) 

 Παιδική Παχυσαρκία                                                                    (Αρ. φύλλου 10) 

  Δυσλεξία                                                                                           (Αρ. φύλλου 11 

) 

 Η επαφή των ανθρώπων σήμερα και ειδικά των νέων με το βιβλίο  

                                                                                                                (Αρ. φύλλου 11) 

 Σο μέλλον της καπνοκαλλιέργειας                                            (Αρ. φύλλου   

12) 



  Εργασία ανήλικων παιδιών                                                        (Αρ. φύλλου  

15)  

 Ρατσισμός: έρευνα για την στάση των μαθητών απέναντι σε φυλετικές 

και κοινωνικές διακρίσεις                                                                     (Αρ. 

φύλλου 16) 

 Η ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος από το 1922 μέχρι σήμερα                      

                                                                                                                  (Αρ. φύλλου 16) 

 Χηφιακή τάξη                                                                                (Αρ. φύλλου   

17) 

                                                                                                                                   κ.α. 

Β.  Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

 Σον Απρίλιο του 2004   το 8ο φύλλο των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Μαθητικών Εντύπων της εφημερίδας «ΣΑ ΝΕΑ». Για τη βράβευση της 

εφημερίδας διοργανώσαμε στο σχολείο μας ειδική εκδήλωση στις 7  

Μαΐου  2004   στην οποία παραβρέθηκαν εξέχοντα πρόσωπα της τοπικής 

και ευρύτερης κοινωνίας.       

   (Αρ. φύλλου 10  ) 

 τις 20 Ιουνίου 2009  διοργανώσαμε Ημερίδα με θέμα: « Δημοσιογραφία-

Μαθητικό Έντυπο»  με επίσημους προσκεκλημένους-ομιλητές τους 

έγκριτους δημοσιογράφους από το χώρο των Μ.Μ.Ε. : Πάσχο  

Μανδραβέλη (δημοσιογράφο, συγγραφέα  και αρθογράφο στην 

εφημερίδα «Καθημερινή»), Μαρία Παπουτσάκη (δημοσιογράφο  στον 

τηλεοπτικό σταθμό του Mega , στην εφημερίδα «Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία» και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ),  Νίκο Κούρτη  

(Γενικό Διευθυντή της ERT - World) και Φρήστο Γιαννούλη (δημοσιογράφο 

στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΣ3). 

                                                                                                                    (Αρ. φύλλου 17 ) 

 Οι δημοσιογράφοι των « Μαθητικών Αναζητήσεων»  πήραν μέρος στις 

εκδηλώσεις  που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου 2011 και 3 Απριλίου 

2012  στο πλαίσιο διεξαγωγής των 1ων Αγώνων Γλώσσας και 



Ορθογραφίας και των 2ων Αγώνων Γλώσσας και Ορθογραφίας  

αντίστοιχα που  διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Πιερία η φιλόλογος κ. 

Ευαγγελία Κανάλη ως υπεύθυνη για την έκδοση της εφημερίδας. 

                                                                                                                (Αρ. φύλλου 18 και 

19 ) 

                            Γ. Εκδοτικές δραστηριότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         Βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στην ιστορία και στον Πολιτισμό»  έγραψε η 

φιλόλογος κ. Ευαγγελία Κανάλη και εξέδωσε το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς το 

Νοέμβριο του 2008.  ' αυτό το βιβλίο-λεύκωμα καταγράφονται  οι δράσεις που 

αναπτύξαμε ως έμπειροι πλέον  δημοσιογράφοι των «Μαθητικών 

Αναζητήσεων» κατά την τριήμερη εκπαιδευτική μας επίσκεψη στη Βουλή των 

Ελλήνων στην Αθήνα.  Καταθέτονται εμπειρίες και βιώματα από το ταξίδι μας 

αυτό στην Ιστορία και τον Πολιτισμό,  από την επίσκεψή μας σε αρχαία και 

σύγχρονα μνημεία της Πρωτεύουσας, όπως και άρθρο μας για την αξία της 

Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού με αφορμή την επίσκεψή μας στο 

Μέγαρο της Βουλής. Παραθέτει ακόμη υλικό από τη διαθεματική εργασία που 

πραγματοποιήσαμε στο μάθημα της Ιστορίας με θέμα  «Αναδρομή στην 

ελληνική Κοινοβουλευτική Ιστορία».    



     Σο δεύτερο βιβλίο  έχει τον τίτλο  «Μαθητικές Αναζητήσεις– 10χρόνια 

δημοσιογραφικής  πορείας»,  έγραψε η φιλόλογος κ. Ευαγγελία Κανάλη και 

εξέδωσε το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς τον Ιούνιο του 2012 .  το βιβλίο γίνεται  

αναδρομή στη δημοσιογραφική πορεία της εφημερίδας από το σχ. έτος 2001/02 

μέχρι το σχ. έτος 2011/12. Μέσα από άρθρα, κείμενα, ντοκουμέντα και πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό καταγράφονται όλα τα γεγονότα που αποτέλεσαν 

σταθμούς στην ιστορία των «Μαθητικών Αναζητήσεων», όπως άρθρα, 

εισηγήσεις, βραβεία, συγχαρητήριες επιστολές κ.α. Σο βιβλίο συνοδεύεται από 

λεύκωμα με όλα τα τεύχη των «Μαθητικών Αναζητήσεων» που εκδόθηκαν. 

 

 

        Σα βιβλία πρόσφεραν τιμητικά η συγγραφέας και οι δημοσιογράφοι των 

«Μαθητικών Αναζητήσεων» στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς, όπως 

και στη βιβλιοθήκη του Δημαρχείου του Δήμου Πέτρας, στους Πολιτιστικούς 

υλλόγους του νομού μας, σε φορείς της πνευματικής και πολιτικής ζωής του 

τόπου μας.  

                                

Δ. Πρωτοβουλίες Αγάπης από τις «Μαθητικές 

Αναζητήσεις»σε παιδιά που δικαιούνται                                                

ένα χαμόγελο ζωής 



 τις 6 Υεβρουαρίου 2003 οι «Μαθητικές Αναζητήσεις» επισκεφτήκαμε το 

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Υροντίδας των Ατόμων με 

αναπηρίες, τη  «Μέριμνα Παιδιού»  που βρίσκεται στην Κατερίνη για να 

προσφέρουμε ένα χρηματικό ποσό από το ταμείο της εφημερίδας μας, 

κυρίως όμως ζεστασιά και αγάπη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες που 

φιλοξενούνται εκεί. 

 Ση «Μέριμνα Παιδιού» επισκεφτήκαμε και πάλι παραμονές 

Φριστουγέννων το 2005 για να μοιράσουμε στα παιδιά που ζουν εκεί 

δώρα, χρήματα, κυρίως όμως ελπίδα και χαμόγελα ζωής.                                                                                                         

 Λίγο πριν τις γιορτές των Φριστουγέννων το 2007 αναλάβαμε ανάλογη 

πρωτοβουλία αγάπης, όταν πήγαμε στο Παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι 

Θεσσαλονίκης, για να δώσουμε χρηματική βοήθεια και μηνύματα 

ανθρωπιάς στα παιδιά που μένουν εκεί και αντιμετωπίζουν μόνα τους τη 

ζωή χωρίς οικογένεια. Είμαστε χαρούμενοι που η πρωτοβουλία μας αυτή 

έγινε θεσμός για το σχολείο μας.                                                                                                                

 τις 22 Δεκεμβρίου 2011 επισκεφτήκαμε μαζί με τους συμμαθητές μας το 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΨΡΙΟ στο Υίλυρο, με σκοπό να προσφέρουμε ένα 

χρηματικό ποσό στα παιδιά του και εμείς οι δημοσιογράφοι των 

«Μαθητικών Αναζητήσεων»  να κάνουμε ρεπορτάζ για την εφημερίδα 

μας   με θέμα τη λειτουργία και τους στόχους του ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΦΨΡΙΟΤ. 

Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι τις άγιες μέρες των Φριστουγέννων 

οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε μηνύματα  αγάπης και ελπίδας στους 

συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα σε παιδιά που δικαιούνται ένα 

χαμόγελο ζωής.  

        ’ όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αγάπης που αναλάβαμε προσφέραμε 

χρήματα από το ταμείο της εφημερίδας μας, το οποίο διαθέτει κυρίως τα 

χρηματικά ποσά που συνόδευαν  τα βραβεία  με τα οποία τιμήθηκαν οι 

«Μαθητικές Αναζητήσεις». 

                Ε. Περιβαλλοντική ευαισθησία και ευθύνη 

      Η συμμετοχή μαθητών-συντακτών των «Μαθητικών Αναζητήσεων» σε 

δεντροφύτευση που έγινε σε ειδική τοποθεσία στο χωριό Μεσαία Μηλιά του 



Δήμου Πέτρας, αλλά και στην αυλή του σχολείου μας αποδεικνύει το ενδιαφέρον 

και την ευαισθησία μας για το περιβάλλον.  Σα παρακάτω άρθρα που 

δημοσιεύσαμε σε τεύχη της εφημερίδας μας μαρτυρούν την ευθύνη που 

αναλαμβάνουμε  απέναντι στο περιβάλλον: 

 Αφιέρωμα στη θάλασσα                                               (Αρ. φύλλου 6) 

 Ανακύκλωση                                                                     (Αρ. φύλλου 8) 

 Σο φαινόμενο του θερμοκηπίου                                     (Αρ. φύλλου 9) 

 Ορεινές εξορμήσεις στον Όλυμπο                                (Αρ. φύλλου 10) 

 Παγκόσμιο Έτος δάσους! Πυρκαγιές-Αναδάσωση     (Αρ. φύλλου 

14) 

 ώστε τον πλανήτη από την ανθρωπότητα                 (Αρ. φύλλου 

15) 

 Γεωμυθολογικά Μονοπάτια στα Πιέρια                         (Αρ. φύλλου 

16) 

 Προτάσεις των «Μαθητικών Αναζητήσεων» για την αξιοποίηση 

υδάτινων πόρων στο Δήμο Πέτρας                                    (Αρ. φύλλου 

17)    

                                                                                                                                            κ.α.  

                         ΣΤ. Επαφή με τον κόσμο του Μ.Μ.Ε. 

 Σο Υεβρουάριο του 2003 οι «Μαθητικές Αναζητήσεις» επισκεφτήκαμε  το 

Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης και δώσαμε συνέντευξη στο 

δημοσιογράφο κ. Νικηφόρο Γκόλτσιο για σημαντικά θέματα που αφορούν 

τους σύγχρονους νέους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα Πόλεμος-

Ειρήνη, γιατί στης 15 και 16 Υεβρουαρίου 2003 εκατομμύρια άνθρωποι 

διαδήλωναν στην Αθήνα και σε άλλες 350 πόλεις του κόσμου για να 

εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο κατά του Ιράκ. Έτσι οι 

δημοσιογράφοι των «Μαθητικών Αναζητήσεων» μέσω του Δημοτικού 

Ραδιοφώνου φώναξαν το δικό τους «ΟΦΙ» στον πόλεμο, είπαν «ΝΑΙ» στην 

ειρήνη διαβάζοντας αντίστοιχα  κείμενά τους. 

 τις 26 Υεβρουαρίου 2004  πήγαμε στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΜΗ TV» 

Κατερίνης, όπου παραχωρήσαμε μπροστά στην κάμερα την πρώτη μας 



συνέντευξη με άγχος αλλά και δέος. Ξεναγηθήκαμε στον χώρο του ήχου, 

στην αίθουσα προβολής λήψης όπου μαγνητοσκοπούνταν εκείνη τη 

στιγμή μια εκπομπή, στην αίθουσα ελέγχου με τις κονσόλες εικόνας και 

μοντάζ. Η περιήγηση αυτή στον κόσμο της τηλεόρασης μας εντυπωσίασε. 

 υνέντευξη παραχωρήσαμε ακόμη σε κλιμάκιο της ERT-World όταν 

επισκεφτήκαμε την Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 

2008.  Με θάρρος καταθέσαμε στην δημοσιογράφο της ΕRT τις εμπειρίες 

μας από την τριήμερη εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο Μέγαρο της 

Βουλής και στα άλλα μνημεία της Αθήνας. 

 Σο Ιούνιο του 2009 ο τηλεοπτικός σταθμός της Κατερίνης «Δίον 

Σηλεόραση» αφιέρωσε ειδική εκπομπή στις "Μαθητικές Αναζητήσεις" 

όπου με παρρησία μπροστά στις κάμερες καταθέσαμε τις απόψεις μας 

για θέματα εκπαίδευσης -παιδείας, κυρίως όμως τις εμπειρίες μας από 

την συμμετοχή μας στην έκδοση της εφημερίδας μας. 

 Σοπικές εφημερίδες αλλά και εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας έκαναν 

ειδικά    αφιερώματα για τις πανελλήνιες διακρίσεις με τις οποίες 

τιμήθηκαν οι   «Μαθητικές Αναζητήσεις». 

 τις  5  Μαρτίου  2010  η  συντακτική  ομάδα  των  « Μαθητικών  

Αναζητήσεων»,  μετά  από  πρόσκληση  της  κ.  Μαρίας  Παπουτσάκη , 

δημοσιογράφου  του  Mega   και  του  Αθηναϊκού  Πρακτορείου  ειδήσεων , 

επισκεφτήκαμε τον  τηλεοπτικό  σταθμό  Mega  κατά την τριήμερη 

επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα. Ομολογούμε ότι  η 

επαφή μας με τον μαγικό κόσμο των ΜΜΕ  μας πρόσφερε μοναδικά 

συναισθήματα και πολύτιμες εμπειρίες. Κέντρισε μάλιστα το ενδιαφέρον 

ορισμένων μαθητών ώστε να επιθυμούν  να  ασχοληθούν μελλοντικά με 

τη δημοσιογραφία. 

Ζ.  Οι "Μαθητικές Αναζητήσεις" στην  Βουλή των Εφήβων 

    Σο Μάρτιο του 2009 η εφημερίδα μας τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο από το 

Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση. Σο γεγονός ότι οι 

"Μαθητικές Αναζητήσεις" τιμήθηκαν μέχρι το 2009  με 5 πανελλήνια βραβεία 



έδωσε τη δυνατότητα σ' ένα μαθητή, μέλος της συντακτικής της ομάδας, να 

συμμετάσχει ως παρατηρητής στη  ΙΔ΄ ύνοδο της Βουλής των Εφήβων 

εκπροσωπώντας  την εφημερίδα και το σχολείο μας, γεγονός που τιμά ιδιαίτερα 

την εφημερίδα και το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς,  αφού στη Βουλή των Εφήβων 

συμμετέχουν κυρίως μαθητές Λυκείων.          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στιγμές από τη δημοσιογραφική μας δράση...  

 

 

Ο Δήμαρχος Πέτρας  

κ. Θ. Παπαδημητρίου                                                                     

 βραβεύει  

 συντάκτριες της εφημερίδας.   

 

 

 

 

 

 

Από την επίσκεψή μας στη Βουλή 

των Ελλήνων στην Αθήνα 

 

                  

  τα έδρανα των Ελλήνων                            

Βουλευτών… 

 

 

 

 

υνέντευξη με τον Γενικό Δ/ντή της 

ΕΡΣ-Word κ. Νικ. Κούρτη 



 

 

 

υνέντευξη με τον καθηγητή του 

Παιδαγωγικού τμήματος του ΑΠΘ                             

κ. Χρ. Σσολάκη 

 

 

 

 

 

υνέντευξη με τον Δ/ντη  του ΣΕΙ 

Κατερίνης  κ. Δ. Σριανταφύλλου 

 

 

 

υνέντευξη με τον πρώην 

Δήμαρχο Κατερίνης κ. Γ. Αμοιρίδη 

 

 

 

υνέντευξη με τον Πρόεδρο της 

ΔΕΤΑΚ κ. Ηλ. Ζαμάνη 



 

 

 

 

 

υζητούμε με τον Δ/ντη 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ι. 

Κατζαρίδη  

 

 

 

                                                                                   

       

                                                                                        Οι Μαθητικές Αναζητήσει 

      στον τηλεοπτικό σταθμό  

  ΕΡΜΗ-TV 

 

 

 

 

                                        

 

 

 Οι «Μαθητικές Αναζητήσεις» στο 

Δημοτικό Ραδιόφωνο  

Κατερίνης 



 

 

 

 

 

Από την επίσκεψη 

στη “Μέριμνα 

Παιδιού” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        υνέντευξη με φορείς για το  μέλλον της 

                                                                                          καπνοκαλλιέργειας    



19ος  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Μαθητικών 

Εντύπων  της  εφημερίδας  «  ΤΑ  ΝΕΑ» 

1ο Βραβείο 

στις «Μαθητικές Αναζητήσεις»                                                            

του Γυμνασίου Κάτω  Μηλιάς 

Μάρτιος 2012 

 

       

 

      Σο 19ο φύλλο των «Μαθητικών Αναζητήσεων» τιμήθηκε με το 1ο 

Βραβείο «Καλύτερης Εφημερίδας Γυμνασίου»  το Μάιο του 2012  στον 

19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που διοργάνωσαν «ΣΑ 

ΝΕΑ».   
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      το διαγωνισμό συνολικά  συμμετείχαν 196 δημοτικά σχολεία, 115 

γυμνάσια και 96 λύκεια, ενώ 120 ήταν οι ηλεκτρονικές εφημερίδες από 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν 

οι δημοσιογράφοι των «ΝΕΨΝ»: Μηνάς Βιντιάδης, Μανώλης Πιμπλής, ο 

σκιτσογράφος Κώστας Μητρόπουλος και η γραφίστρια Κατερίνα 

Μαρούσιτς.  Σο σχόλιο της κριτικής επιτροπής για τις «Μαθητικές 

Αναζητήσεις» ήταν: 

«Η ύλη του ανοιξιάτικου τεύχους των «Μαθητικών Αναζητήσεων» είναι 

πολλή και ποικίλη: συνεντεύξεις με τους ηθοποιούς της παράστασης «Ένα 

παιδί μετράει τ' άστρα» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 

αφιερώματα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Βιντσέντζο 

Κορνάρο, ρεπορτάζ για τη μάστιγα των ναρκωτικών αλλά και τους 

κανόνες ισορροπημένης διατροφής».  

    Πράγματι, οι δημοσιογράφοι των «Μαθητικών Αναζητήσεων» 

κατέγραψαν και ανέλυσαν ζητήματα που τους ενδιαφέρουν: την έννοια 

της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, τα δικαιώματα του 

παιδιού, θέματα γλωσσικής παιδείας ,την προστασία του περιβάλλοντος, 

το σχολείο ως χώρο κοινωνικής ζύμωσης, τον ρατσισμό και άλλα. Μέσα 



από συνεντεύξεις με ξεχωριστές προσωπικότητες και αφιερώματα 

μετέφεραν στο χαρτί τις απόψεις τους για τον πολιτισμό, τις τέχνες και 

τον αθλητισμό. Επιπλέον, κατέγραψαν τη δική τους καθημερινότητα - 

όπως τη βιώνουν στα σχολεία τους - και μίλησαν με χιούμορ για ό,τι τους 

απασχολεί.                                                                                                              

      Η εκδήλωση της απονομής των βραβείων στις μαθητικές εφημερίδες 

πραγματοποιήθηκε το άββατο 12 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης, σε συνεργασία με το Mega και το Travel Plan και παρουσία 

προσωπικοτήτων από τους χώρους των γραμμάτων, των τεχνών και της 

πολιτικής ζωής, όπως ο διευθυντής των «ΝΕΨΝ» Φρήστος Μεμής,  ο 

διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη Άγγελος Δεληβορριάς, o Τπουργός 

Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παντελής Καψής, η 

διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η 

ποιήτρια Κική Δημουλά, ο ζωγράφος και ακαδημαϊκός Παναγιώτης 

Σέτσης, εικαστικός και καθηγητής της ΑΚΣ ωτήρης όρογκας, ο 

καλλιτέχνης Γ. Νταλάρας, ο τραγουδοποιός Διονύσης αββόπουλος, η 

υποδιευθύντρια της τέγης Γραμμάτων και Σεχνών Αφροδίτη 

Παναγιωτάκου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Σέχνης 

Διαγόρας Φρονόπουλος, ο σκηνοθέτης Σάσος Χαρράς  και άλλοι.     

    την κατάμεστη αίθουσα του πρώτου ορόφου του Ιδρύματος Μιχάλης 

Κακογιάννης οι μαθητές-δημοσιογράφοι με τους υπεύθυνους καθηγητές 

τους παρέλαβαν τα βραβεία, που αποτελούν την ηθική ανταμοιβή των 

κόπων και των προσπαθειών τους. Σο Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς 

εκπροσώπησε η φιλόλογος κ. Ευαγγελία Κανάλη, υπεύθυνη για την 

έκδοση της εφημερίδας και η μαθήτρια Αναστασία Κουμαντζιά, η οποία 

επιλέγει με κλήρωση μεταξύ των άλλων μαθητών που ανήκουν στη 

συντακτική ομάδα. Σο βραβείο τους παρέλαβαν από τη διευθύντρια της 

Εθνικής Πινακοθήκης κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η οποία δήλωσε ότι 



διάβασε με προσοχή τις «Μαθητικές Αναζητήσεις» και διαπίστωσε ότι 

είναι μια επαγγελματική εφημερίδα με ποικίλη ύλη που προσελκύει με τα 

θέματά της το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

      Η φιλόλογος και η μαθήτρια του σχολείου μας παραχώρησαν 

συνέντευξη στους τηλεοπτικούς σταθμούς  ΝΕΣ και Mega. υγκεκριμένα, 

η κ. Ευαγγελία Κανάλη δήλωσε στη Μαρία Παπουτσάκη, δημοσιογράφο 

του Mega, τα εξής: «Όταν το σχολείο, στο πλαίσιο των αρχών μιας 

ανθρωπιστικής - δημοκρατικής παιδείας ανοικτό στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μέσα από τις 

στήλες της εφημερίδας τους να ερευνούν, να επιχειρηματολογούν και να 

ανακοινώνουν την άποψή τους για θέματα–προβλήματα με τα οποία 

καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι, δεν έχει σκοπό να εκπαιδεύσει νεαρούς 

δημοσιογράφους, αλλά να καλλιεργήσει την ικανότητα των μαθητών να 

εκφράζουν τη γνώμη τους, να αποκωδικοποιούν, να οργανώνουν και να 

ερμηνεύουν πληροφορίες που εκπορεύονται από ποικίλους φορείς 

ενημέρωσης και εξουσίας. Να βγουν  έξω από τα τείχη του σχολείου, να 

γίνουν πολίτες ενός απέραντου κόσμου και να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

ελευθερία και περισσότερη επαφή με την πραγματική ζωή. Να ξαναβρούν 

την όρεξη για έρευνα και μάθηση σ’ ένα σχολικό περιβάλλον που πολλές 

φορές είναι άνευρο και αδιάφορο.  Η γνώση είναι δύναμη και φωτιά όταν 

εκπορεύεται από εμπνευσμένους δασκάλους, όταν παρέχεται από 

κατάλληλα βιβλία, όταν κατακτάται μέσα από παραγωγικές πρωτοβουλίες 

και δράσεις που κινούν και συγκινούν  το νου και την ψυχή των μαθητών, 

όπως είναι η έκδοση σχολικής εφημερίδας». 

   H μαθήτρια Αναστασία Κουμαντζιά είπε: «Η λαμπρή τελετή απονομής 

των βραβείων μου πρόσφερε δυνατές συγκινήσεις και έντονα βιώματα που 

δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου. Εύχομαι κι άλλα παιδιά να ζήσουν κάτι τόσο 

μοναδικό .Ο πρώτος όροφος τοσ Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 



κατακλύστηκε από μαθητές και καθηγητές απ’  όλη  την Ελλάδα που 

είχαμε έρθει για να παραλάβουμε τα βραβεία μας. Μας χειροκρότησαν 

σημαντικοί άνθρωποι του πολιτικού   και  πνευματικού   κόσμου, με τους 

οποίους είχαμε  την  ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να  πάρουμε  συνεντεύξεις  

και  να  φωτογραφηθούμε  μαζί  τους. Συναντήσαμε ακόμη συμμαθητές μας-

δημοσιογράφους από όλη την  Ελλάδα, ανταλλάξαμε απόψεις και να 

ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μια επόμενη τελετή βράβευσης των 

εφημερίδων μας. Η χαρά και η ικανοποίηση  βέβαια κορυφώθηκαν τη στιγμή 

που παραλάβαμε το βραβείο μας, τη μεγαλύτερη ανταμοιβή των κόπων 

μας». 

    Όταν επέστρεψαν στο Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς, η κ. Ευαγγελία Κανάλη 

παρέδωσε στη Διευθύντρια του Γυμνασίου κ. Γ. Παπαδοπούλου το 

βραβείο και τον υπολογιστή που το συνόδευε, δώρο των «ΝΕΨΝ» στη 

συντακτική ομάδα της εφημερίδας για να διευκολύνει το έργο της και    

απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην εφημερίδα «ΣΑ ΝΕΑ» 

Δημοσιεύματα στον Τοπικό Τύπο                                                      

για τη βράβευση της εφημερίδας 

 

Η εθεκερίδα «Μαζεηηθές Αλαδεηήζεης» ηοσ Γσκλαζίοσ Κάηω Μειηάς απέζπαζε ηο 
1ο Βραβείο «Καιύηερες Δθεκερίδας Γσκλαζίοσ» 

ζηολ 19ο Παλειιήληο Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ 
Δληύπωλ ποσ δηοργάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» 

23.05.2012  «Πηεξηθνί Αληίιαινη» 

                                                             

Οη «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» είλαη ε εθεκεξίδα ηνπ 
Γπκλαζίνπ Κάηω Μειηάο πνπ εθδίδεηαη από ην ζρ. έηνο 
2001/02 κέρξη ην ζρ. έηνο 2011/12 θαη έρεη ηηκεζεί κε έμη 
παλειιήληεο δηαθξίζεηο πνπ ηηκνύλ θαη πξνβάιινπλ 
παλειιήληα ην Γπκλάζην Κάηω Μειηάο θαη γεληθόηεξα ην 
λνκό Πηεξίαο:  

* Με Έπαηλν ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 από ην Ίδξπκα 
Πξναγωγήο Γεκνζηνγξαθίαο Αζ. Μπόηζε 

 



* Με ην 1ν βξαβείν ηνλ Απξίιην ηνπ 2004. ζηνλ 11ν Παλειιήλην Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ πνπ 
δηνξγάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» από θνηλνύ κε ηελ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αζήλα 2004» 

* Με ην 1ν βξαβείν ην Μάην ηνπ 2005 ζηνλ 12ν Παλειιήλην Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ πνπ 
δηνξγάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» 

* Με Έπαηλν ην Μάην ηνπ 2006 ζηνλ 13ν Παλειιήλην Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ πνπ δηνξγάλωζαλ «ΤΑ 
ΝΔΑ» 

* Με ην 1ν βξαβείν ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 από ην Ίδξπκα Πξναγωγήο Γεκνζηνγξαθίαο Αζ. Μπόηζε 

* Με ην 1ν βξαβείν ην Μάην ηνπ 2012 ζηνλ 19ν Παλειιήλην Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ πνπ 
δηνξγάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» 

Τε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζηνλ 19ν Παλειιήλην Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ πνπ δηνξγάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» 
ηηκήζεθε κε ην 1ν Βξαβείν «Καιύηεξεο Δθεκεξίδαο Γπκλαζίνπ».  Το ζτόιηο ηες θρηηηθής επηηροπής γηα 
ηης «Μαζεηηθές Αλαδεηήζεης» ήηαλ:   «Η ύιε ηνπ αλνημηάηηθνπ ηεύρνπο ηωλ «Μαζεηηθώλ Αλαδεηήζεωλ» 
είλαη πνιιή θαη πνηθίιε: ζπλεληεύμεηο κε ηνπο εζνπνηνύο ηεο παξάζηαζεο «Έλα παηδί κεηξάεη η' άζηξα» ηνπ 
Κξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο, αθηεξώκαηα ζηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε θαη ηνλ Βηληζέληδν Κνξλάξν, 
ξεπνξηάδ γηα ηε κάζηηγα ηωλ λαξθωηηθώλ αιιά θαη ηνπο θαλόλεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο». 

      Τν Γπκλάζην Κάηω Μειηάο εθπξνζώπεζε ε θηιόιογος θ. Δσαγγειία Καλάιε, ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε 
ηεο εθεκεξίδαο ε παξέιαβε ην βξαβείν ηεο  από ηε δηεπζύληξηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θ. Μαξίλα 
Λακπξάθε-Πιάθα πνπ δήιωζε όηη δηάβαζε κε πξνζνρή ηηο «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» θαη δηαπίζηωζε όηη είλαη 
κηα επαγγεικαηηθή εθεκεξίδα κε πνηθίιε ύιε πνπ πξνζειθύεη κε ηα ζέκαηά ηεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
αλαγλώζηε. 

 

1ν Βξαβείν «Καιύηεξεο Δθεκεξίδαο Γπκλαζίνπ» 

ζην Γπκλάζην Κάηω Μειηάο 

ζηνλ 19ν Παλειιήλην 
Γηαγωληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπωλ  
πνπ δηνξγάλωζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» 
 
 

                       «Ηκερήζηα Πηερίας»  
23/5/2012 
 

 
 
Τν   1ν Βξαβείν «Καιύηεξεο Δθεκεξίδαο 
Γπκλαζίνπ» ζην Γπκλάζην Κάησ Μειηάο  
θέξδηζαλ νη  «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο»  ε 
εθεκεξίδα ηνπ Γπκλαζίνπ Κάησ Μειηάο πνπ 
εθδίδεηαη  από ην ζρ. έηνο 2001/02 κέρξη  ην ζρ. 
έηνο 2011/12  θαη έρεη ηηκεζεί κε έμη παλειιήληεο 
δηαθξίζεηο πνπ ηηκνύλ θαη πξνβάιινπλ 
παλειιήληα ην Γπκλάζην Κάησ  Μειηάο  θαη 

γεληθόηεξα ην λνκό Πηεξίαο. 
Τε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζηνλ 19ν Παλειιήλην Γηαγσληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπσλ  πνπ 
δηνξγάλσζαλ «ΤΑ ΝΔΑ» ηηκήζεθε κε ην 1ν Βξαβείν «Καιύηεξεο Δθεκεξίδαο 
Γπκλαζίνπ».  Σην δηαγσληζκό ζπλνιηθά  ζπκκεηείραλ 196 δεκνηηθά ζρνιεία, 115 
γπκλάζηα θαη 96 ιύθεηα, ελώ 120 ήηαλ νη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο από όιεο ηηο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο. Τα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ήηαλ νη δεκνζηνγξάθνη ησλ «ΝΔΨΝ»: 



Μελάο Βηληηάδεο, Μαλώιεο Πηκπιήο, ν ζθηηζνγξάθνο Κώζηαο Μεηξόπνπινο θαη ε 
γξαθίζηξηα Καηεξίλα Μαξνύζηηο.            
    Τν ζρόιην ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» ήηαλ: 
«Η ύιε ηνπ αλνημηάηηθνπ ηεύρνπο ηωλ «Μαζεηηθώλ Αλαδεηήζεωλ» είλαη πνιιή θαη 
πνηθίιε: ζπλεληεύμεηο κε ηνπο εζνπνηνύο ηεο παξάζηαζεο «Έλα παηδί κεηξάεη η' 
άζηξα» ηνπ Κξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο, αθηεξώκαηα ζηνλ Αιέμαλδξν 
Παπαδηακάληε θαη ηνλ Βηληζέληδν Κνξλάξν, ξεπνξηάδ γηα ηε κάζηηγα ηωλ 
λαξθωηηθώλ αιιά θαη ηνπο θαλόλεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο».  
    Πξάγκαηη νη δεκνζηνγξάθνη ησλ «Μαζεηηθώλ Αλαδεηήζεσλ» θαηέγξαςαλ θαη 
αλέιπζαλ δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ: ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο 
θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ζέκαηα γισζζηθήο παηδείαο ,ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζρνιείν σο ρώξν θνηλσληθήο δύκσζεο, ηνλ ξαηζηζκό 
θαη άιια. Μέζα από ζπλεληεύμεηο κε μερσξηζηέο πξνζσπηθόηεηεο θαη αθηεξώκαηα 
κεηέθεξαλ ζην ραξηί ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηνλ πνιηηηζκό, ηηο ηέρλεο θαη ηνλ αζιεηηζκό. 
Δπηπιένλ, θαηέγξαςαλ ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλόηεηα - όπσο ηε βηώλνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο 
- θαη κίιεζαλ κε ρηνύκνξ γηα ό,ηη ηνπο απαζρνιεί.                                                                                                              
     Η εθδήισζε ηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζηηο καζεηηθέο εθεκεξίδεο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην Σάββαην 12 Μαΐνπ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Mega θαη ην Travel Plan θαη παξνπζία πξνζσπηθνηήησλ από ηνπο 
ρώξνπο ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο, όπσο ν δηεπζπληήο ησλ 
«ΝΔΨΝ» Φξήζηνο Μεκήο,  ν δηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε Άγγεινο Γειεβνξξηάο, o 
Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο θαη Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο Παληειήο Καςήο, ε δηεπζύληξηα 
ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο Μαξίλα Λακπξάθε-Πιάθα, ε πνηήηξηα Κηθή Γεκνπιά, ν 
δσγξάθνο θαη αθαδεκατθόο Παλαγηώηεο Τέηζεο, εηθαζηηθόο θαη θαζεγεηήο ηεο ΑΣΚΤ 
Σσηήξεο Σόξνγθαο, ν θαιιηηέρλεο Γ. Νηαιάξαο, ν ηξαγνπδνπνηόο Γηνλύζεο 
Σαββόπνπινο, ε ππνδηεπζύληξηα ηεο Σηέγεο Γξακκάησλ θαη Τερλώλ Αθξνδίηε 
Παλαγησηάθνπ, ν θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ Θεάηξνπ Τέρλεο Γηαγόξαο Φξνλόπνπινο, 
ν ζθελνζέηεο Τάζνο Χαξξάο  θ.α.   
    Σηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο νη 
καζεηέο-δεκνζηνγξάθνη κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο παξέιαβαλ ηα βξαβεία, 
πνπ απνηεινύλ ηελ εζηθή αληακνηβή ησλ θόπσλ θαη ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο. Τν 
Γπκλάζην Κάησ Μειηάο εθπξνζώπεζε ε θηιόινγνο θ. Δπαγγειία Καλάιε, ππεύζπλε 
γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ε καζήηξηα Αλαζηαζία Κνπκαληδηά, ε νπνία επηιέγεη 
κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ άιισλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζπληαθηηθή νκάδα. Τν 
βξαβείν ηνπο παξέιαβαλ από ηε δηεπζύληξηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θ. Μαξίλα 
Λακπξάθε-Πιάθα, ε νπνία δήισζε όηη δηάβαζε κε πξνζνρή ηηο «Μαζεηηθέο 
Αλαδεηήζεηο» θαη δηαπίζησζε όηη είλαη κηα επαγγεικαηηθή εθεκεξίδα κε πνηθίιε ύιε πνπ 
πξνζειθύεη κε ηα ζέκαηά ηεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε 

 

Από την τελετή απονομής των βραβείων 

 
Με περηθάνια μπροζηά ζηη βραβεσμένη εθημερίδα  μας 



 
            Η κ. . Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα παραδίδει ηο βραβείο ζηις νικήηριες 

 
                                      Με ηον ηραγοσδοποιό Διονύζη Σαββόποσλο 

 

 

 
 

                                            Με ηην ποιήηρια Κική Δημοσλά                   



     Η βράβευση της εφημερίδας επεφύλαξε  όμως μια ακόμη ευχάριστη 

έκπληξη. Ο κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, Ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, προσκάλεσε στις Βρυξέλλες τη φιλόλογο κ. Ευαγγελία 

Κανάλη ως υπεύθυνη έκδοσης εδώ και δέκα χρόνια των «Μαθητικών 

Αναζητήσεων» και μια μαθήτρια - μέλος της συντακτικής ομάδας της 

εφημερίδας  . Η φιλόλογος  και η μαθήτρια Κούρτη Παναγιώτα (επιλέγει 

με κλήρωση μεταξύ των άλλων μαθητών της εφημερίδας ) σε ένα 

τριήμερο ταξίδι από τις 8/7/2012 έως 10/7/2012 στο ευρωκοινοβούλιο θα 

παρακολουθήσουν ακόμη ημερίδα για την ενδοσχολική βία και θα 

ξεναγηθούν στην πόλη των Βρυξελλών.  

    Η πρόσκληση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς, 

την εφημερίδα του «Μαθητικές Αναζητήσεις» και τη φιλόλογο                          

κ. Ευαγγελία Κανάλη γι ´αυτό ευχαριστούμε θερμά τόσο τον 

Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο για την πρόσκληση όσο και την 

εφημερίδα τα «Νέα». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


